
ІlО<:JІііtЖеННИ ІІИТаНН~І CIJailKYH<iHHИ 3<і 3aІJOHiTOVI il03HOJI~H-: 3рО6ИТИ 

НИСНОІ--ІОК, 1110 ;~аНИЙ НИJ~ СІІа;rкунаННИ Е НЮІСІИІ-Н1М та 3НаЧуІІІИМ ІІИ

І'аННИМ у сфері <:ІІаJ~КОJ--ІОІ'О 11рана. 1\К України міститn Gагато суттr:-:них 

нове.1 щодо спадкування за заповіrо:\1. С.:-Jід сказати, шо загальні поло

ження щодо спадкування за заповіто:\1, які закріІL1ені в ЦК, в перспек

тиnі розnитку науки шшільпого праnа потребують сю.юстійних пауко
вих досліджеrrь. 
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ПОНЯІТЯ НЕРУХОМОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАІнИ 
ТА ю:ЯКИХ ЗЛРУБІЖІІИХ КРАЇІІ 

13 умовах становлення нових економічних та правових відносин 
з'являється нагальна потреба в переr.:-Jяді правових конструкцій, ін

ститутів. які раніше не були nідомі nітчизпяпому закоподаnстnу, а та

кож іспус нагальна потреба перег.1япути шииuії щодо nідпосшr. хоч 
і нрсІ'УJІnонаних rrині;rnни\-1 ко;rсксом, ш1е н сучасних умонах ІютреGу

ютn лсталnноІ'О ІІерсгJЩІ~у. Знажаючи на .Закон України «Про 3агалnно

;(ержанну ІІрОІТJаVІу аіШІІТаІ(іЇ :шкон(щанстна України ;~о :шконо;шнстна 

Gвропейського Союзу>> від 18.03.2004р. N:! 1629-5, варто звернути осо
б.1иву увагу на визначення поняття нерухомості на законодавчому рівні 

n інших країнах. 
Багато nідомих сучасrшх ·учеrшх-циnілістіn займаються rrayкonoю роз

робкою цього питання. Серед них: М. І Брагіпський, В. В. Вітрянський, 
О. В . .Л,:1сра. О. Отра,Іtнона, Є. О. Харитонон, Ф. С. Хсі~фсІІ, 

Н . .Л,. Шестакона. В. І R)стюк, І. Ка;шура, В. Кучер, І. В. Матнссн, 

І. Спасібо-Фатєєву, М. ІЗ. Шу.1ьга, 13. І. Пав.1ов, А. М. Асаул та ін. 

Нерухоме майно - це один із найважливіших засобів здійснен

ня пра nа nласпості, осноnа ро :шrпку підприсмrшцької діяльпості. 
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Ві;rrrокілно ;ю статті IRJ Іlикілhноr'о ко;rексу України J(O нерухомих ре
че~і (нерухоме vrайно, нерухомістh) ншrежатh 3eмeJrhнi ;rішrнки. а також 

оG\-:кти, ро:паrrrокані на ::;evre;rhнi ~-і ;rіл$.ІНЦі, rrepevrirrreнн~r ~rких є не\юж

ливи:м без їх знецінення та зміни їх призначення. 3 розвитком ринкових 
відносин визна~шльним моментом у розвитку правового регулювання 

праnочиніn щодо об'сктіn перухомого майна етаn перехі.;:r до nи:шання 

множишюсті форм власності. які захищаються :шконо:м n однакоnій 
мірі. На сього;:rпі розширюсться коло об'сктіn перухо :мості, що :ш.,1)ГЧа

ю·r·hс~r ЛО І(ИКіJІhНОІ'О oGiry 
<<Во нсех rrpшюкhrx системах к не;rкижимости относ~rт 3еv1лю и не

посре;:rственно связанньrе с ней, неотдел:имьrе от нее вещи - з;:rания, 

сооружения, растения на корню :и т. д. ІЗ:месте с те:м в нац:иональньrх 

системах праnа И:\tеются различия n кnалификаuии. В осношю:м зто 
относится к призванию педnижи:мостью пекоторьrх nещей, яnляющих

ся по сnои11 естестnеппьrм сnойстnа:м дnижи:мьrми» [1, с. 201]. Так ст. 
ІЗО ll К РФ r юміщено J<-ІЛ-І.Іr hHY характеристику нерухомості~~ к оG\-:ктін, 
rrерсv1іщснни ~rких немож.нино Ge3 несttікстакної tнко;tи їх ttри::;начснню 
і у пода.1ьшо:му перечислює найбільш значи:мі з них: земельні ді.1янки, 

ділянки надр, відособлені водні об'єкти, а також ліси, багаторічні по

са.Jки, будів.1і, спору.LІи. 

Французьке циnільпе закопо;:rаnстnо nизпачас, що майно с перу

хо:ми:м за сnосю природою nпас.1ідок його призпачепня або nпас.1і;:rок 

ttре,І~мета, ttpиt rа.,tежністt, ~rкot·o воно ск..Іtа,Іщс (ст. 517 Ф llK). Тут ,І~оситІ, 
tнироко трактустьс}[ нерухоме _v1аЙІю і rrop~щ i:J :>e_V1Jreю, .Іtіса_v1и. що с не
рухомістю :ш сноєю rrриро;(ою кі;(носитh ;ю неї' маrrrини, інструменти 

та накітh сиронину, $.1Кі никористонуютhси Jf;l$.1 кироGничих ttoтpcG, ciJth
ChKOt'octto;(apchкi ::;нар$.1/ІЛИ й iнrrri rrpeюvreти ст. 517-526 Ф ll К), нанітh :ш 
того шо вони за свої:м характером є рухомими. 

Ні:меuьке цивільне уложення (Упо;:rальшому- ВGІЗ) містить більш 

nузьке поняття нерухо11ості: земля та cк.,1a;:roni частипи зе1tе.,1ьrюї ;:rіляп

ки, під якими розуміються речі. які перозриnпо зn'язані із Грунто:м -
6удіn.1і. продукти зем.1і. поки nопи зn'язапі із Грунтом, насішrя що nне
ссні у ::;evrJtю, рослини. 1lo наr·омих ск.налоних частин Gу,т(ікелh кі,т(несено 
речі ІНО кк.;rючені уGу;(ін;rю ttpи іиі tюGулокі (§94-96 BGB). 

Подібні ознаки нерухомості легалізовані й у ЦивL1ьно:му кодексі 

Італії (ст.812), ЦК Японії (ст.86), Швейцарії (ст.655). 
У той же час uиnільІІИ:\І закопо;:rаnстnом Італії no;:ra також nіднесена 

до перухомого майна. -За Шnейuарським циnL1ьrшм у.1ожепням :майно, 
яке nі;:rпоситься до перухомості поді.1ясться па три nиди: зе:ме.1ьні ;:rі

шtнки,t'ірсhкі кorra.Іthнi та:шрсєстронані самостіі~ні та tюстіі~ні rrpaнa на 

нepyxovr1cтh. 

ЦивL1ьний кодекс Португалії теж пішов шляхом перерахування 

окремих видів :майна і визначає окремі штют :майна як нерухомість якщо 

воно є у нерозривномузв'язку із землею, а також визнає самостійним 
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ІШ іЮ\1 нерухоVІості с к.;ш;юні частини бу :ti неJІ n та сІ юру;(. І tи ніJІ nн и і1 ко

:tекс Мсксіки нан11роти містить ро:1ІІІирсниі1ІІереJІік \шt1на, ~Ікс І-нвна

єтnоІ нсрухо\1істю у ті\1 чис.-Іі t1 1·о;Іуб\1тні, 11асіки, станки 3 рибою, ста

туї й картини (за у:\юви утримувати їх у с:к..1аці нерухомості, насіння для 

посівів, шшваючі споруци, шо призначені _;:ІJІЯ знахоцження в певно:\tу 

місці nоцоймиша (ст.750 UK) . .За ПиnіlЬІІИ:\-1 коцексо11 Кnебека 1991р. 
перухо11істю с зе:\tе .. lьпі J:Llяпки, бyJ:in.li, споруJ:и постійпого характеру, 
а також рос .. 1шш та кориспі копа.1ипи- до того часу, поки nо1ш пе niJ:
J·ti;Іeнi нііL от 3еМ.-Іі, тобто не ;юбуті 3 неї t2, с. 45, 46j. Пара1рафоVІ 11911К 
Чесnкої РесІІуб.-Ііки .іЮ нерухо\юсті ні;(нссено 3емеJІ nні )·Lі;Іинки та Gy;(iн

.li, які нерозривно зв'язані із зе:\'rе .. lьною .аі.т1янкою. Частиною речі є все, 
шо ві.аноситься до неї згіJ:но її сутності й не :v~оже бути вiJ:oкpe:vt:.leнe без 
знецінення речі. Са:\'ІЇ будів.:гІі не визнані ск.тш.аовою частиною зе:\'Іе .. lьної 
JLlЯIIKИ [З, с. 219] . 

.Закоподаnстnшл Ве.1икобритапії та багатьох штатіn США пoJ:Ll ре
чеі1 на рухоVІі та нерухоУІі у ннутрі111 ніх ІІраноні;tноси нах \Ііж суб'єктами 

ІІрана СУТТЕНОІ"О :1НаЧеНН~І не \ШЄ. А~Іе ti Та\І НИНИІ<НеНН~І та :1,Т(ііkнен
НЯ прав на зе:\'шю :\'rає свої особ.1ивості. 3J:ебLlьше «Са:\'ш тер:\'ПІНЬІ 

«движ:и:\'юе>> :и <<НеJ:виж:имое имущество>> при:v~еняются су.аами в тех 

случаях, когJ:а речь :идет об отношениях с «:иностранньІм з.le:\'reнтo:vt:,>, 

регулируе:\tЬІХ меЖJупаролІЬІ\1 частпьп1 пpano:\t•> [1, с. 201]. При різ
них фор:~лах поюшюго захисту апглійське праnо праnоnі.апосипи сто
совІю нерухомості ш-иі;Іис осоG.ІиІю. <<В аІІІ'.Іиіkко\І 11раве ІІримсІН1-

теJІІ,ІЮ І< ОТІІОІІІСІІШІ\-1 ІІа ІІ<ІІНЮІІа.ІІ>ІІО\1 рІ,ІІІІ<С іLСіkтвуст ИСТОрИЧССІ<И 

СJІОЖИШІІаS.ІСИ І<JІ<ІССИфИІ<<ІІLИS.І И\ІУІІІССТІШ ІІа рса.:ІІ,ІІОС «І'СН] рІ"ОрСІ1У>> 

И ІІерсона.ІЬНОе «регsона] ргорсt1у>> Н 3ННИСИМОСТИ ОТ рі.НJІИЧНhІХ форм 

ИСКОНоі1 :ШІІІИТhІ: К реа.-ІЬНО\ІУ ОТНОСИТ ИVІУІІ(еСТНО, Н ОТНОІІІеНИИ КО

ТОрОГО :может бьпь прецьяв.r1ен реа .. 1ьньІй иск - иск о восстанов.1ении 

в .. 1ацения, тог.аа как персона.1ьньІ:м рассматривается и:мушество, заши
шае:\юе персопа.1ьпьІм иско11, папраnлешІЬІ:\-1 па по .. 1учепие цепежпой 
ко:\шепсаuии. Реа.1ь1юе имущество включает зе1шю и имеюшие с пей 

сущестnеппую сnязь обьектьІ: здапия, урожай па корпю, скот па фер:\tе 

ИT.it.»]l.c.201j. 

/l.шІ р(вмсжунанни рухоVІих та нерухомих рсчеtі 3аконо;шнсІ~h ~щс

бі.lьше застосовує метод ви:к..1ючення, тобто визначає ск.1ад або ознаки 

нерухо:мості, а все інше - нерухомість. 'Звідси, якшо річ не визнана не

рухомістю, вона однозначно визнається річчю рухомою. Вважаємо та

кий прийом nипраnдаІІИ:\-І оскі.1ьки nіп дозnо.1яс обійтись без зайnих пе

реліків і уточпепь рухо:\шх речей. Проте ue пе :шачить, шо 3акопоJ:аnеuь 
НС ,Т(аЄ ЇХ НІВНаЧеНН~І .іLІИ VІеП1 \НПНОІ"О КОНТрОJІІО. НІВНаЧСНН~І СІІСІ(Ифі

І<И (мисJІинсnка та с1юртинна 36ршІ, І<ОVІІІJІсктуючі) тощо. Такиtі ІІіJ(ХіJ( 

разо:\'І з ти:v~ зу:v~ов.:rІює бі1ьш чіткі критерії .а .. 1я визнання речей нерухо
містю та їх особл:ивого правового реЖІІ:\'Іу. Він - свідчення об:v~еженості 

пере .. 1іку нерухомості чи в:иваженості законоJ:авuя у на.аанні правового 
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рСЖИ\1У неруХ()\ЮСТі і1 Т<ІКИМ рСЧ<J.\1, ИКі Н ІІрИНІІИІІі не t-: Т3І<ИVІИ НііІІІрИ

р(ЩИ. Не СJІі;І на;Іі}Ітиси, 1110 Іинначсниtі :шкон(щанІІСVІ ІІсрсJІік нерухо
мості Gy;(e нс:1мінним, а tіоп) l\ОІІОнненюІ чи ншшаки оGVІеженни ІЮ
винно бути законо.J:авче закріп.:Jене. Наприк.rшд, згі.J:но ч. 2 ст. 1 Закону 
РФ <<Про основи федера.:Jьної жит.:Jової по.:JітиКІР· [41 нерухомістю ви
лшпо пе тL1ьки жит.lоІшй будинок, a.:Je й квартира. а також іпше жи.1е 
приміщепня n жи.1ому бу,::пшку чи іншій бу,::rіnлі>> [5, с. 79]. 

Таки~t чипо:и. очеnи.J:ІЮ шо 3акоІю.J:аnстnо рі лшх країн по різно1rу 
)1етш1і3ує і1 1-нвнача~:-: нсрухоVІе VІаі1но, а.-Іс конІ(еІІтуа.-Іьних ні)1\1іннос

тсtі у т.-ІуVІачснні терміну <<Нерухо\1С маі1но>> нема. СІІіJІьне у тоVІу ІІ(О 

нерухо:\'rість характеризується: 1) :v~іuни:\'І зв'язком із зе:\'rе .. 1ьною .J:і.тІян
кою; 2) не:v~ож..1ивістю пере:v~ішення без неспівроз:v~ірної шко.J:и їх при
лшчешпо. Ві.J::\Іінність у персоніфікаuіях перелікіn такого майна: к.:Jа
сичпий, ро3ширепий. В нор~tапшІшх актах ,::rеяких країн такий пере.:Jік 

nзагалі nі.J:сутній. 
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